
 

                                                              

 

 באר טוביה הבחירות למועצה האזורית תמנהל

 
  

 2018בנובמבר         6
 כ"ח בחשוון תשע"ט

  

 ביישוב אביגדור לראשות המועצהו בדבר תוצאות הבחירות למועצה הודעה

)להלן הצו(, נמסרת בזה הודעה בדבר תוצאות  1958 –לצו המועצות המקומיות )מועצות אזוריות(, התשי"ח  218בהתאם לסעיף 
 . 30.10.2018הבחירות למועצת המועצה האזורית ולראשות המועצה שהתקיימו ביום 

  תוצאות הבחירות למועצה –חלק א 

 בחירות בקלפי .1

 .( לצו1)ב()174נערכו בחירות למועצה בקלפי בהתאם להוראת סעיף באזורים המפורטים להלן  

 להלן פרוט התוצאות של בחירות אלה :

 אביגדור בתנופה עם אלכס וסימנה אג –האחת  –הוגשו שתי רשימות לנציגות למועצה באזור אביגדור 

 עא –עמית אופיר וסימנה  –והשנייה 

 פרטי הקלפיות ומספרי הקולות באזור:

מספר  קלפי מס'
הבוחרים 

הרשום 
 בפנקס

מספר 
המעטפות 

שהוצאו 
מהקלפי 

)מס' 
הבוחרים 
 שהצביעו(

סה"כ קולות 
 פסולים

סה"כ קולות 
 כשרים

סה"כ קולות 
כשרים 

 לרשימה א'

סה"כ קולות 
כשרים 

 לרשימה ב'

1 618 449 17 432 263 169 

 5 5 10 3 13 0 כפולות

 174 268 442 20 462 618 סה"כ

 0 1     מנדטים

 
 

 מספר הנציגים במועצה מטעם האזור שזכתה בו כל רשימה ושמות הנציגים:  

 כדלקמן : נציג אחדזכתה ב   אג רשימת  א.   

 מען שם פרטי שם משפחה 

 אביגדור אלכס גולדפרב

 
 



 
 

  תוצאות הבחירות לראשות המועצה –חלק ב 

 אושרו הצעות המועמדים כלהלן : .1

 מען שם משפחה שם פרטי

 כפר אחים אביבי  יעקב 

 ביצרון שור דרור 

 
  

 תוצאות הבחירות בכלל תחום המועצה האזורית .2

 16,078מספר הבוחרים הכולל במועצה האזורית  (1) 

 11,350המספר הכולל של המעטפות שהוצאו מהקלפיות )מס' הבוחרים שהצביעו(  (2) 

 11,112 המספר הכולל של הקולות הכשרים (3) 

 238 המספר הכולל של הקולות הפסולים (4) 

 
 

 התפלגות הקולות הכשרים בתחום המועצה האזורית : (5)

אחוז הקולות הכשרים )מתוך כלל  מספר הקולות הכשרים שם המועמד
 הקולות הכשרים(

 50.39% 5600 יעקב אביבי 

 49.61% 5512 דרור שור

 
 

  :  המועמד הנבחר – גחלק 

 הבחירות לראשות המועצה כמפורט לעיל, הנני מודיע כי המועמד שנבחר לראש המועצה הוא :לאור תוצאות 

 יעקב                                    אביבי                              כפר אחים 

 שם פרטי                             שם משפחה                        מען           

 

 אורלי אוחיון, עו"ד                                                                                            

 באר טוביה  מועצה האזורית בהבחירות מנהלת                                                                    

 


